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Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) 

 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) lämnar följande synpunkter på 
betänkandet.  

9.8.2 Rätt till ersättning vid vissa typer av utbildning 
I betänkandet föreslås att arbetslöshetsersättning ska få lämnas även till en 
sökande som deltar i en utbildning upp till 50 procent av heltid om det 
tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen och utbildningen 
inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd. Vidare 
föreslås att arbetslöshetsersättning ska få lämnas till en sökande som fortsätter 
att delta i en utbildning upp till heltid om det tidigare arbetet inte har upphört 
på grund av utbildningen, utbildningen inte finansieras eller har finansierats 
med någon form av studiestöd, och utbildningen har bedrivits under minst 15 
veckor vid sidan av ett heltidsarbete under ramtiden.  
 
Förslaget till lagtext använder ordet studiestöd. Av författningskommentaren 
till 4 kap. 12 och 13 §§ framgår att med studiestöd avses sådant stöd som 
följer av studiestödslagen (1999:1395). Det anges vidare i 
författningskommentaren att det innebär både studiebidrag och studielån, 
men också andra stöd som följer av studiestödslagen.  
 
Av 1 kap. 1 § studiestödslagen framgår att staten lämnar studiestöd enligt 
studiestödslagen i form av studiehjälp och studiemedel. Enligt 1 § lagen 
(2017:527) om studiestartsstöd är emellertid även studiestartsstöd ett statligt 
studiestöd.  
 
Författningskommentaren överensstämmer således inte med den föreslagna 
lagtextens lydelse. Om syftet är att undanta studiestartsstöd från 
begränsningen i de föreslagna bestämmelserna i 4 kap. 12 och 13 §§ bör det 
förtydligas redan i lagtexten att med studiestöd avses endast studiestöd enligt 
studiestödslagen.  I annat fall bör författningskommentaren ändras så att det 
tydligt framgår att med studiestöd avses studiestöd enligt studiestödslagen och 
enligt lagen om studiestartsstöd. 
 

Övrigt 
CSN har noterat att utredningen i redogörelsen för det nuvarande regelverket 
om uppgiftsskyldighet har skrivit fel (sidan 488). Vid redogörelsen för 24 a § 
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ALFFo har utredningen skrivit CSN istället för Pensionsmyndigheten och i 
redogörelsen för 25 § ALFFo, som reglerar uppgiftsskyldighet för 
arbetslöshetskassa till CSN, har utredningen vänt på vem som ska vara 
mottagare respektive avsändare av uppgifter. 
 
 
 
Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter 
föredragning av verksjuristen Sara Ljung. I arbetet med remissvaret har även 
verksamhetsutvecklaren Maria Grahn Sillén deltagit.  
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